
vědět – knowledge, information, 

vím
víš
ví
víme
víte
vědí 

vědět – don‘t use with a noun
Vím Prahu.
Do use with a relative clause.
Relative clause – part of a sentence introduced by that, what, who ... 

I don‘t know who he is. 
Nevím, kdo to je.
add ne- to make sentence negative 

Vím, kde to je. (I know where that is). 

Víme, že jsi včera studoval. (We know that you studied yesterday). 

Vědí, že Praha je hlavní město České republiky. (They know that Prague is the capital of the Czech 
Republic). 

co (what)
kdo (who)
kdy (when)
kde (where)
jak (how)
proč (why)
kolik (how much)

že (that)
protože (because)
a (and)
nebo (or)
ale (but)

znát + accusative 
not new, seen it, met them

znám 
znáš
zná
známe
znáte
znají 

Praha – znám Prahu. 
Madonna – znám Madonnu.



Znám Londýn, Bělehrad a Budapešť, ale neznám Paříž, Madrid nebo Varšavu. 
add ne- to make sentence negative 

masculine – animate and inanimate
animate – living beings 
inanimate – objects 

inanimate doesn‘t change – stůl – vidím stůl 

animate changes 
ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň, -tel – add E
other consonants – add A 

muž – vidím muže 
pán – vidím pána 
učitel – znám učitele 
pekař – znám pekaře 
Mick Jagger – znám Micka Jaggera 
syn – mám syna 

Vědět, nebo znát? Doplňte správnou formu. (Fill in the right form): 
David ____, že Washington, D. C., je hlavní město USA. Alena ____ Václava Havla. Tom a Jack _____, 
kdo byl Václav Havel. Alice ____ Toma. Tom _____ Alici. Jana a Anna _____, kde je Karlův most. (Ty) 
______ toho pána? (Vy) _____, kdy byla Sametová revoluce? (Já) ______, že to je problém. Oni 
______ učitele Víta. 

Key: ví, zná, vědí, zná, zná, vědí, znáš, víte, vím, znají. 

Doplňte koncovky (fill in endings): Tom nezná Michael_ Jackson_! Znáte toho učitel_? Vy máte syn_? 
Vidíš toho pán_? Nemám rád toho muž_. Znáš tu žen_? Víš, kde je ta ulic_? Máš rád rýž_? Znáš tu 
knih_? Víš, kde vaří dobr__ káv_? 

Key: Michaela Jacksona, učitele, syna, pána, muže, ženu, ulice, rýži, knihu, dobrou kávu. 


